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UPSC – IAS. IPS, IRS., and TNPSC GROUP - I, II, IIA and VI  

and SSC, BANK and RRB Exams. 

New Batches Started - Admission going on 

(ONLINE /OFFLINE CLASSES AND TEST BATCH) 
 

JULY 2021 TAMIL CURRENT AFFAIRS 

1. ஆகஸ்ட் 2021 இல் ரஷ்யா-இந்தியா கூட்டு இராணுவப் பயிற்சி INDRA ரஷ்யாவின் 
வவால்வகாகிராட்டில் நடைபபறும்.இந்தப் பயிற்சியில், ஐக்கிய நாடுகள் சடபயின் 
கட்ைடையின் கீழ், சர்வவதச பயங்கரவாதக் குழுக்களுக்கு எதிரான பயங்கரவாத 
எதிர்ப்பு நைவடிக்டககடை நைத்தும் கூட்டுப் படை அைங்கும். 

2. புலிகள் கூட்ைம் குடைந்து வருவடதப் பற்ைிய விழிப்புணர்டவ அதிகரிக்கவும், 
அவற்டைப் பாதுகாப்பதற்கான முயற்சிகடை வேற்பகாள்ைவும் ஒவ்பவாரு ஜூடல 
29 அன்று சர்வவதச புலிகள் தினம் பகாண்ைாைப்படுகிைது. 

3. ஐஎன்எஸ் தல்வார் ஆப்பிரிக்காவின் கிழக்கு கைற்கடரயில் 2021 "கட்லாஸ் 
எக்ஸ்பிரஸ்" பன்னாட்டு பயிற்சியில் பங்வகற்ைார். இப்பயிற்சி வருைாந்திர கைல்வழி 
கிழக்கு ஆபிரிக்கா ேற்றும் வேற்கு இந்தியப் பபருங்கைலில் உள்ை நாடுகள் ேற்றும் 
பிராந்தியங்கைின் கைல் பாதுகாப்டப வேம்படுத்துவடத வநாக்கோகக் பகாண்ை 
பயிற்சி ஆகும். 

4. பண்டிட் தீன் தயாள் உபாத்யாயா உன்னத் க்ரிஷி ஷிக்ஷா வயாஜனா (PDDUUKSY) 
என்பது ேனித வை வேம்பாட்டை இயற்டக வைம், இயற்டக விவசாயம் ேற்றும் 
பசு அடிப்படையிலான பபாருைாதார சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் ேண் 
ஆவராக்கியத்திற்காக ஊக்குவிக்க நிறுவப்பட்ைது. 

5. குஜராத்தின் ோநிலத்தில் உள்ை காண்ட்லா இந்தியவின் முதல் பசுடே சிைப்பு 
பபாருைாதார ேண்ைலோக ோைியுள்ைது.  இதற்கு சிஐஐயின் ஐஜிபிசி (இந்திய 
பசுடே கட்டிை கவுன்சில்) பசுடே நகரங்கள் பிைாட்டினம் ேதிப்பீடு 
வழங்கப்பட்டுள்ைது. காண்ட்லா நாட்டின் பழடேயான ஏற்றுேதி ேண்ைலோகும். 
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6. ேரபணு ோற்ைப்பட்ை தங்க அரிசியின் வணிக ரீதியான உற்பத்திக்கான ஒப்புதடலப் 
பபற்ை உலகின் முதல் நாடு பிலிப்டபன்ஸ் ஆகும்.  வகால்ைன் டரஸ் என்பது 
குழந்டதகைின் ஊட்ைச்சத்துக் குடைபாட்டைக் குடைக்க உதவும் பல்வவறு 
ஊட்ைச்சத்துக்கைால் பசைிவூட்ைப்பட்ை  அரிசியாகும். 

7. பதலுங்கானாவில் வாரங்கல் அருவக, முலுகு ோவட்ைம், பாலம்வபட்டையில் உள்ை 
ககத்திய ருத்வரஸ்வரர் வகாவில் யுபனஸ்வகாவின் உலக பாரம்பரிய பட்டியலில் 
யுபனஸ்வகாவின் உலக பாரம்பரியக் குழுவின் 44 வது அேர்வில் வசர்க்கப்பட்ைது. 

8. இம்பாடலச் வசர்ந்த ேீராபாய் சானு வைாக்கிவயா ஒலிம்பிக் விடையாட்டு 

வபாட்டியில் பபண்கள் 49 கிவலா பளுதூக்குதல் பிரிவில் பவள்ைிப் பதக்கம் பவன்று, 
வைாக்கிவயா ஒலிம்பிக் 2020 இல் பதக்கம் பவன்ை முதல் இந்தியர் ஆனார். 

9. ோர்ச் 2022 இல் "ஜல் சக்தி அபியான்: வகட்ச் தி பரய்ன்" திட்ைத்டத பிரதேர் வோடி 
அைிவித்தார். (உலக நீர் தினத்தன்று) உலக நீர் தினம் ோர்ச் 22 ஆகும். 

10. இந்திய கைற்படை ேற்றும் ராயல் கைற்படை விோனம் குழு ஆகிய இரண்டும்  

(சிஎஸ்ஜி) -21 இரண்டு நாள் இருதரப்பு பாடத பயிற்சி (PASSEX)) இல் பங்வகற்ைன. 
இந்த பயிற்சி HMS எலிசபபத் ராணி கைற்படை விோனம் குழு தடலடேயில் 
வங்காை விரிகுைாவில் நடைபபற்ைது. 

11. .சர்வவதச ஒலிம்பிக் கேிட்டி (IOC) ஆஸ்திவரலியாவின் பிரிஸ்வபன் நகரத்டத 2032 
வகாடைகால ஒலிம்பிக் ேற்றும் பாராலிம்பிக் வபாட்டிகடை நைத்துவதற்கான 
நகரோக வாக்கைித்துள்ைது.  1956ல் பேல்வபார்ன், 2000ல் சிட்னிக்கு பிைகு ஒலிம்பிக் 
வபாட்டிகடை நைத்தும் மூன்ைாவது ஆஸ்திவரலிய நகரம் பிரிஸ்வபன் ஆகும். 

12. இந்திய கைற்படை தனது அடனத்து பணியாைர்கைின் சம்பைக் கணக்குகளுக்காக 
வகாைக் ேஹிந்திராவுைன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகபயழுத்திட்டுள்ைது.  இது 
தற்வபாது வசடவபுரியும் ேற்றும் ஓய்வு பபற்ைவர்களுடைய 
சாம்பலாக்கணக்குகடை உள்ைைக்கியது. 

13. உலக மூடை தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜூடல 22 அன்று உலக நரம்பியல் 
கூட்ைடேப்பால் (WFN) பகாண்ைாைப்படுகிைது. ஒவ்பவாரு ஆண்டும் பவவ்வவறு 
கருப்பபாருைில் கவனம் பசலுத்துகிைது. 2021 கருப்பபாருள் ேல்டிபிள் 
ஸ்கைவீராசிடை நிறுத்துவதாகும். 
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14. புதிய ேற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அடேச்சகம் 2022 க்குள் 5 ஜிகாவாட் ேற்றும் 
2030 க்குள் 30 ஜிகாவாட் காற்ைாடல ேின்னுற்பத்தி இலக்கு நிர்ணயித்துள்ைது. 7,600 
கிேீ கைற்கடரயுைன், இந்தியா 127 ஜிகாவாட் காற்ைாடல ேின்னுற்பத்தி 
உருவாக்கும் திைன் பகாண்ைது என்பது குைிப்பிைத்தக்கது. 

15. பநாய்ைாவின் பகௌதம் புத்தர் நகரில் “இந்திய பாரம்பரிய நிறுவனத்டத” (IIH) 
அடேக்க ேத்திய அரசு திட்ைேிட்டுள்ைது. 

16. வகரைாவின் முதல் புத்தக கிராேம் என்ை பபருடேடய பபருோள்குைம் (பகால்லம் 

ோவட்ைம்) பபற்றுள்ைது.  இது வாசிக்கும் பழக்கத்டத ஊக்குவிப்படத வநாக்கோகக் 
பகாண்ைது. 

17. ஒலிம்பிக்கின் குைிக்வகாள் 2021 ஜூடல 20 அன்று வவகோன, உயர்வான, வலுவான 
- ஒன்ைாக என்று வேம்படுததப்பட்ைது. முதலில் இது வவகோன, உயர்வான, 
வலுவான என்று இருந்தது. 

18. உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தன்று, E-100 டபலட் திட்ைம் புவனவில் (ஜூன் 5) 
பதாைங்கப்பட்ைது.  எத்தனால் உற்பத்தி ேற்றும் விநிவயாகத்திற்காக நாடு தழுவிய 
வடலயடேப்டப உருவாக்குவவத இத்திட்ைத்தின் வநாக்கோகும்.  எத்தனால் கலந்த 
பபட்வரால் (EBP) திட்ைம் பற்ைி: ோசுபாட்டைக் குடைத்தல், அன்னிய 
பசலாவணிடயப் பாதுகாத்தல் ேற்றும் சர்க்கடரத் பதாழிலில் ேதிப்பு கூட்ைடல 
அதிகரித்தல் ஆகிய வநாக்கில் வோட்ைார் ஸ்பிரிட் உைன் எத்தனால் கலப்படத 
அடைய முயல்கிைது. 

19. ஜூன் 25, 2021 நிலவரப்படி, அந்நிய பசலாவணி டகயிருப்டப டவத்திருக்கும் 
உலகின் ஐந்தாவது பபரிய நாைாக இந்தியா உள்ைது. ஜூன் 25, 2021 நிலவரப்படி, 
இந்தியாவின் அந்நிய பசலாவணி டகயிருப்பு 608.99 பில்லியன் அபேரிக்க ைாலர்கள் 
ஆகும். வேலும் இந்தியாவானது சீனா, ஜப்பான், சுவிட்சர்லாந்து ேற்றும் 
ரஷ்யாவிற்கு அடுத்தபடியாக உலகின் ஐந்தாவது பபரிய அந்நிய பசலாவணி இருப்பு 
டவத்திருக்கிைது. 

20. வங்கி புத்தகங்கடை சுத்தம் பசய்யும் வழிமுடையாக, அழுத்தோன 
பசாத்துக்களுக்காக Bad Bank நிறுவப்பட்ைது. Bad Bank வங்கிடய நிறுவுவது பற்ைி 
ேத்திய பட்பஜட்டில் அைிவிக்கப்பட்ைது. இது வதசிய பசாத்து ேறுசீரடேப்பு கம்பபனி 
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லிேிபைட் (NARCL) என அடழக்கப்படுகிைது. இந்த புதிய நிறுவனம் பபாது ேற்றும் 
தனியார் துடைகைின் வங்கிகளுைன் இடணந்து உருவாக்கப்பட்ைது. 

21. உலகின் ேிகப்பபரிய ேலிவு விடல வடீுகட்டும் திட்ைோன பிரதான் ேந்திரி 
ஆவாஸ் வயாஜனா-அர்பன் (PMAY-U) இரண்டு புதிய முயற்சிகடைத் 
பதாைங்கியுள்ைது.  இது குஷிவயான் கா ஆசியானா-  என்ை குறும்பை வபாட்டி 2021 
ேற்றும் ஆவாஸ் பார் சம்வாத், 75 வது கருத்தரங்கு ேற்றும்( workshop) பட்ைடைத் 
பதாைடர பதாைங்கியுள்ைது. 

22. இந்தியாவின் தடலடே பதாழிலாைர் ஆடணயர் ஸ்ரீநகரில் திட்ை அலுவலடர 

சந்தித்து பதாழிலாைர் சட்ைங்கள் ேற்றும் புதிய பதாழிலாைர் குைியீடுகடை 
பசயல்படுத்துவது பற்ைி விவாதித்தார். இந்தியாவின் தடலடே பதாழிலாைர் 
ஆடணயர் D.P.S.வநகி ஆவர்.   

23. விவசாயிகளுக்காக டிஜிட்ைல் வேடை கிசான் சாரதி பதாைங்கப்பட்ைது.  கிசான் 
சாரதி பற்ைி: விவசாயிகள் விரும்பும் போழியில் ‘சரியான வநரத்தில் சரியான 
தகவடல’ பபறுவதற்கு வசதியாக உள்ை ஒரு டிஜிட்ைல் தைோகும். 

24. வபானலு என்பது ஒவ்பவாரு வருைமும் பதலுங்கு ோதோன ஆஷாதத்தில் 
(ஜூன்/ஜூடல) பகாண்ைாைப்படும் ஒரு பாரம்பரிய நாட்டுப்புை விழா ஆகும். 
ஒவ்பவாரு வருைமும் பசகந்திராபாத் ேற்றும் டஹதராபாத்  ஆகிய இரட்டை 
நகரங்கைிலும்,  ேற்றும் பதலுங்கானா ோநிலத்தின் சில பகுதிகைிலும் வபானலு 
பகாண்ைாைப்படுகிைது. 

25. இந்தியா ேற்றும் ஆசியாவின் முதல் வதசிய ைால்பின் ஆராய்ச்சி டேயம் (NDRC) 

பாட்னா பல்கடலக்கழகத்டதச் சுற்ைி கங்டக நதிக்கடரயில் நிறுவப்படும். 

26. ஹரியானா ோநில அதிகாரிகள் பிப்ரவரி 2022 இல் வகவலா இந்தியா இடைஞர் 
விடையாட்டு 2021 ஐ ஏற்பாடு பசய்வார்கள். 

27. NTPC புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி லிேிபைட், குஜராத் ோநிலம் கவாைாவில் உள்ை ரான் 

ஆஃப் கட்சில் 4750 பேகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பூங்காடவ அடேக்க புதிய 
ேற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அடேச்சகம் (MNRE) ஒப்புதல் அைித்துள்ைது. 

28. இந்தியாவின் முதல் பசுடே டஹட்ரஜன் போபிலிட்டி திட்ைத்டத நிறுவ லைாக் 
யூனியன் ேற்றும் லைாக் தன்னாட்சி ேடல வேம்பாட்டு கவுன்சில் (LAHDC) உைன் 
NTPC புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் டகபயழுத்திட்ைது.  பூஜ்ஜிய-உேிழ்வு பசுடே 
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டஹட்ரஜன் இயக்கம் திட்ைத்டத பசயல்படுத்தும் இந்தியாவின் முதல் நகரம் வல 
ஆகும். 

29. பூைானில், BHIM – UPI பதாைங்கப்பட்ைது.  இந்த நிகழ்ச்சியில், இந்தியாவின் "அண்டை 
முதல்" பகாள்டகயின் ஒரு பகுதியாக பூைானில் வசடவகள் பதாைங்கியுள்ைதாக 
இந்திய நிதி அடேச்சர் கூைினார். 

30. ஐபிஆர்சிஎல் (இந்திய வபார்ட் ரயில் & வராப்வவ கார்ப்பவரஷன் லிேிபைட்) ஃபிலிம் 
சிட்டி ேற்றும் பநாய்ைா விோன நிடலயத்திற்கு இடைவய பஜவாரில் பாட் ைாக்ைி 
வசடவக்கான விரிவான திட்ை அைிக்டகடய (டிபிஆர்) தயாரித்துள்ைது. 

31. திரு பிஎஸ் எடியூரப்பா (கர்நாைக முதல்வர்) கர்நாைக ேின்சார டபக் ைாக்ைி திட்ைம் 

-2021 ஐ அைிமுகப்படுத்தினார்.  இந்த ைாக்ைி திட்ைம் தினசரி பயணிகள் ேற்றும் 
பபாது வபாக்குவரத்திற்கு இடைவய ஒரு பாலோக பசயல்படும். 

32. உலக சர்வவதச நீதி தினம் என்பது, சர்வவதச குற்ைவியல் நீதி தினம் அல்லது 
சர்வவதச நீதி தினம் என்றும் அடழக்கப்படுகிைது, இது ஜூடல 17 அன்று 
உலகைவில் கடைபிடிக்கப்படுகிைது. 

33. .ஐஐடி பேட்ராஸ் பிரவர்தக் பைக்னாலஜிஸ் ஃபவுண்வைஷன் ேற்றும் வசானி 
இந்தியா சாஃப்ட்வவர் பசன்ைர் பிடரவவட் லிேிபைட் ஆகியடவ இடணந்து 
‘சம்வவைன் 2021-பாரதத்திற்கான உணர்திைன் தீர்வுகள்’ என்ை பபயரில் வதசிய 
அைவிலான வஹக்கத்தாடன ஏற்பாடு பசய்துள்ைன. 

34. சுோர் 50 பவவ்வவறு இனங்கள் வைர்க்கப்பட்ை நிடலயில், இந்தியாவின் முதல் 
கிரிப்வைாகாேிக் வதாட்ைம் உத்தரகாண்டில் வைராடூனின் திவயாபான் பகுதியில் 
திைக்கப்பட்ைது.  இந்த வதாட்ைம் 9,000 அடி உயரத்தில் அடேந்துள்ைது ேற்றும் 
மூன்று ஏக்கருக்கு வேல் விரிவடைகிைது. 

35. ஐஎன்எஸ் தபார் பயிற்சி இத்தாலிய கைற்படையுைன் ேத்தியதடரக் கைலில் 
பதாைர்ச்சியான வரிடசப்படுத்தலின் ஒரு பகுதியாக இத்தாலியின் வநபிள்ஸ் 

அருவக நடைபபற்ைது. 

36. ேகாராஷ்டிராவின் நாக்பூரில் இந்தியாவின் முதல் எல்என்ஜி வசதிடய ேத்திய 

அடேச்சர் திைந்து டவத்தார்.  டபத்யநாத் ஆயுர்வவதிக் குழு (தனியார் துடை) 
நாட்டின் முதல் திரவோக்கப்பட்ை இயற்டக எரிவாயு (எல்என்ஜி) வசதி ஆடலடய 
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நாக்பூர்-ஜபல்பூர் பநடுஞ்சாடலக்கு அருகில் உள்ை கம்ப்டீ சாடலயில் 
நிறுவியுள்ைது. 

37. உலக ேக்கள்பதாடக தினம் ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஜூடல பதிபனான்ைாம் வததி 
உலகைவில் பகாண்ைாைப்படுகிைது. 

38. ராஜஸ்தான் அரசு ரந்தம்பூர் புலிகள் காப்பகம், ராம்கர் விஸ்தாரி புலிகள் காப்பகம் 
ேற்றும் முகுந்திரா புலிகள் காப்பகம் ஆகியவற்டை இடணக்கும் புலிகைின் 
நடைபாடதடய வேம்படுத்த திட்ைேிட்டுள்ைது. 

39. இந்தியாவின் முதல் பபண்கைின் பசால்லப்பைாத கடதகள் வலடி ைாக்ைர்கள் என்ை 

புத்தகம்: இந்தியாவின் முதல் பபண் ேருத்துவத்தில் பசால்லப்பைாத கடதகள் 
கவிதா ராவ் எழுதியது.  இந்த புத்தகம் இந்தியாவின் முதல் பபண் ேருத்துவர்கைின் 
கடதகடை ேீட்பைடுக்கிைது. 

40. லார்சன் அண்ட் டூப்வரா லிேிபைட் உைன் இடணந்து பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி ேற்றும் 
வேம்பாட்டு அடேப்பு (டிஆர்டிஓ) மூலம் வடிவடேக்கப்பட்ை ேற்றும் 
உருவாக்கப்பட்ை 12 குறுகிய இடைபவைி பிரிட்ஜிங் சிஸ்ைம் (எஸ்எஸ்பிஎஸ்) -10 
ேீஐ இராணுவம் அைிமுகப்படுத்தியது, 

41. இந்தியாவின் குத்துச்சண்டை வரீர் எம்.சி.வேரி வகாம் ேற்றும் ஆண்கள் ஹாக்கி 

குழு வகப்ைன் ேன்பிரீத் சிங் வைாக்கிவயா ஒலிம்பிக்கில் இந்திய பகாடிடய 
ஏந்துபவர்கைாக வதர்வு பசய்யப்பட்ைனர். 

42. இந்திய வகப்ைன் ேிதாலி ராஜ், இங்கிலாந்து முன்னாள் வகப்ைன் சார்வலாட் 
எட்வர்ட்டை பின்னுக்குத் தள்ைி, அடனத்து வடிவங்கைிலும் பபண்கள் 
கிரிக்பகட்டில் அதிக ரன்கள் குவித்தவராக வைர்ந்தார். 

43. ஃபிைிப்கார்ட்டின் வப-ஆன் பைலிவரி ஆர்ைர்களுக்கான பதாைர்பற்ை ‘ஸ்வகன் அண்ட் 
வப’ அம்சத்டத அைிமுகப்படுத்த ஃபிைிப்கார்ட்டுைன் டிஜிட்ைல் வபபேண்ட் 
பிைாட்பார்ம் ஃவபான்வப கூட்டு வசர்ந்துள்ைது. 

44. வைாக்வயா ஒலிம்பிக் 2021 டிக்பகட்டில் தகுதிபபற்ை இந்தியாவின் 3 வது நீச்சல் 
வரீாங்கடன ோனா பவைல் முதல் பபண்ணாக வைர்ந்துள்ைார். 

45. ஏைக்குடைய 70 ஆண்டுகால முயற்சிக்கு பிைகு  சீனாவுக்கு WHO இலிருந்து 
ேவலரியா இல்லாத சான்ைிதழ் வழங்கப்பட்ைது-1940 கைில் ஆண்டுவதாறும் 30 
ேில்லியன் வநாய்கடைக் கூைிய அபேரிக்காவின் விதிவிலக்கான சாதடன. 
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46. சர்வவதச பதாடலத்பதாைர்பு சங்கத்தின் 2020 உலகைாவிய டசபர் பாதுகாப்பு 
குைியடீ்டில் இந்தியா பத்தாவது இைத்தில் உள்ைது.  சிைந்த நாடுகள்: அபேரிக்கா (1 
வது), இங்கிலாந்து ேற்றும் சவுதி அவரபியா (2 வது), ேற்றும் எஸ்வைானியா (3 வது) 

47. ஐ.நா.வின் உயர்ேட்ை உடரயாைலின் (HLDE) ஒரு பகுதியாக, வதசிய அனல் ேின் 
கழகம் (NTPC) லிேிபைட் இந்தியாவின் ஆற்ைல் எரிசக்திடய அைிவித்த முதல் 
ஆற்ைல் நிறுவனோக ோைியுள்ைது. என்டிபிசி இந்தியாவின் ேின்சக்தி 
அடேச்சகத்தின் கீழ் உள்ை ேிகப்பபரிய ேின் உற்பத்தி நிறுவனோகும். 

48. இந்திய ஆராய்ச்சியாைர்கள் உறுதியான,  ஒருங்கிடணந்த போடபல் ஆக்ைிஜன் 

பசைிவூட்டிடய "ஆக்ைிஜானி" என்ை பபயரில் வடிவடேத்தனர்.  ஆக்ைிஜானியின் 
பின்னால் உள்ை குழு: ஜவஹர்லால் வநரு வேம்பட்ை அைிவியல் ஆராய்ச்சி 
டேயத்தின் ஆராய்ச்சியாைர்கள். 

49. ஐசிஐசிஐ வங்கி இந்தியாவின் ேிக விரிவான வங்கி தீர்வுகடை ேருத்துவர்களுக்காக 
நிறுவியுள்ைது.  இது 'சல்யூட் ைாக்ைர்கள்' என்ை தடலப்பில் உள்ைது, ஒவ்பவாரு 
ேருத்துவருக்கும் ேதிப்பு கூட்ைப்பட்ை சலுடககடைப்   வங்கி அைிக்கிைது. 

50. ஸ்ைார்ட்அப் பிைிங்க் மூலம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உலகைாவிய பதாைக்க 
சுற்றுச்சூழல் குைியடீ்டில் தரவரிடசப்படுத்தப்பட்ை முதல் 100 நாடுகைில் இந்தியா 
20 வது இைத்தில் உள்ைது.  இந்தியா 2019 இல் 17 வது இைத்தில் இருந்தது என்பது 
குைிப்பிைத்தக்கது. 

51. வதசிய ேருத்துவர்கள் தினம் ஆண்டுவதாறும் 01 ஜூடல இந்தியாவில் 
பகாண்ைாைப்படுகிைது. 

52. உலகின் இரண்ைாவது பபரிய நீர்ேின் அடணயான டபபஹட்ைன் அடணயின் 
முதல் இரண்டு உற்பத்தி யூனிட்கடை சீன அரசு முடையாக ஆற்ைடல உருவாக்கத் 
பதாைங்கியது.  பதன்வேற்கு சீனாவில் ஜின்ஷா ஆற்ைில் டபபஹட்ைன் அடண 
அடேக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

Our Institute Specialties 

❖ Experienced  Faculty 
❖ Free study Materials  
❖ Motivation classes 

❖ Reading hall and Library 
❖ Hostel facility arranged 
❖ Free monthly magazine 



முயற்சி  பயிற்சி  தேரச்ச்ி 

 www.jsriasacademy.com 
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JSR IAS Academy, East Tambaram, Connect with us: 7358001586/87 

 


